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PEIXE - VIVO
Declaração de pessoa física só será permitida ao pescador profissional mediante apresentação de Declaração de Pesca Individual, emitida em seu próprio nome

Piracema começa 3ª feira
com prazo para estoques
Foto: Ilustrativa

Estabelecimentos comerciais devem ficar atentos ao prazo
máximo para declaração de estoque de pescado, que se encerra no dia 2 de
outubro, próxima quarta-feira, um dia após o período de defeso da
piracema no Estado de Mato Grosso, que será entre os dias 1 de outubro de
2019 e 31 de janeiro de 2020. As declarações devem ser entregues na Sema,
sede, e ou, regionais. Página 04

BEM NA FOTO

Dia especial mostrou a força
das donas do pedaço na roça
Foto:Adevanir Martins

Peixarias, restaurantes, hotéis e similares devem ficar atentos

DIREITO DE VIVER

Comissão debate em Cáceres
campanha setembro amarelo

Empoderadas do campo mostram sua raça, graça e beleza na região

Com o objetivo de promover a valorização e o reconhecimento do
papel da mulher rural no desenvolvimento socioeconômico, a Prefeitura de
Indiavaí e Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, realizou
anteontem, (26) no Centro Social, o 18º Encontro da Mulher Rural foi
promovido com multi-atividades, em parceria com a Empaer, Câmara de
vereadores e parceiros. Página 05

Foto: Assessoria

A campanha do Setembro
Amarelo chegou à Câmara Municipal de
Cáceres na última quinta-feira (26), na
forma de uma audiência pública
promovida pela Comissão de Saúde. Na
ocasião, foram discutidos presentes os
fatores que levam à depressão, seus
sintomas, sua condição como transtorno
psicológico e sua influência no ato de
cometer suicídio e meios de superá-lo.

PESO DA BALANÇA

Maioria do Supremo decide
cobrar multa de Pedro Henry
Foto: Arquivo

Debate com autoridades públicas
teve grande participação popular

Página 03

DOCUMENTÁRIO

Mostra de cinema seleciona
produção do cineasta Peska
Foto: Reprodução

O Cineasta Cacerense Leandro Peska,
graduado pela Universidade Estácio de Sá (RJ) e
especialista em direção cinematográfica pela
Academia de Cinema de Nova Iorque (New York
Film Academy), teve o seu documentário “Sob
Múltiplos Olhares”, classificado para a 4ª Mostra de
Cinema Negro de Mato Grosso. Peska foi escolhido
entre 130 filmes inscritos na edição de 2019.

Ex-deputado Pedro Henry deverá quitar sua pena de multa

O Supremo Tribunal Federal por maioria, decidiu manter a multa
de R$ 930 mil imposta ao ex-deputado federal Pedro Henry no processo
que ficou popularmente conhecido como mensalão. A PGR descartou a
condição do indulto ao ex-deputado, que teria imposto justamente pelo
pagamento da multa e que Henry teria pago apenas a primeira parcela e
apresentado em juízo. Página 05

Filme mostra a trajetória da lei n.10.639
na região Oeste de Mato Grosso

Página 03
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Nosso rico Turismo
Sentiu Compaixão
Abrir o coração à compaixão e não fecharse na indiferença. Este foi o convite que o Papa
Francisco fez ao celebrar a missa na Casa Santa
Marta, na manhã do dia 17 último. A compaixão, de
fato, nos leva para o caminho da verdadeira justiça”,
salvando-nos assim do fechamento em nós mesmos.
Toda a reflexão foi feita a partir do trecho do
Evangelho de Lucas da liturgia de hoje (Lc 7,11-17),
em que é narrado o encontro de Jesus com a viúva de
Naim, que chora a morte do seu único filho, enquanto
é levado ao túmulo. O evangelista diz que Jesus
“sentiu compaixão para com ela”, como se fosse “foi
vítima da compaixão”, explicou o Papa. Havia muita
gente que acompanhava aquela mulher, mas Jesus
viu a sua realidade: ficou sozinha hoje e até o final da
vida, é viúva, perdeu o único filho.
É propriamente a compaixão que faz
compreender profundamente a realidade: A
compaixão faz ver as realidades como são; a
compaixão é como a lente do coração: nos faz
entender realmente as dimensões. E no Evangelho,
Jesus sente muitas vezes compaixão. A compaixão
também é a linguagem de Deus. Não começa, na
Bíblia, a aparecer com Jesus: foi Deus quem disse a
Moisés “vi a dor do meu povo” (Ex 3,7); é a
compaixão de Deus, que envia Moisés a salvar o
povo. O nosso Deus é um Deus de compaixão, e a
compaixão é – podemos dizer – a fraqueza de Deus,
mas também a sua força. Aquilo que de melhor dá a
nós: porque foi a compaixão que o levou a enviar o
Filho a nós. É uma linguagem de Deus, a compaixão.
A compaixão “não é um sentimento de
pena” que se sente, por exemplo, quando vemos
morrer um cachorro na rua: “coitadinho, sentimos
um pouco de pena”, afirmou Francisco. Mas é
“envolver-se no problema dos outros, é arriscar a
vida ali”. O Senhor, de fato, arrisca a vida e vai. Outro
exemplo feito pelo Papa Francisco vem do
Evangelho da multiplicação dos pães, quando Jesus
diz aos discípulos que deem de comer à multidão que
o seguiu, enquanto eles preferiam que fosse embora.
“Os discípulos eram prudentes”, notou o Papa.
Eu creio que naquele momento Jesus tenha
ficado bravo, no coração, prosseguiu Francisco,
considerando a resposta que deu: 'Deem vocês de
comer!'” O seu convite é para cuidar das pessoas,
sem pensar que depois de um dia assim poderiam ir
aos vilarejos para comprar pão. “O Senhor, diz o
Evangelho, sentiu compaixão porque via aquelas
pessoas como ovelhas sem pastor”, recordou o Papa.
De um lado, portanto, o gesto de Jesus, a
compaixão e, de outro, a atitude egoísta dos
discípulos, que “buscam uma solução sem se
comprometer”, sem sujar as mãos, como dizendo:
“que se virem”: E se a compaixão é a linguagem de
Deus, muitas vezes a indiferença é a linguagem
humana.Quantas vezes olhamos para o outro lado…
E assim fechamos a porta para a compaixão. A seguir,
o Papa se disse comovido com uma palavra do
Evangelho, quando Jesus diz a esta mãe: “Não
chore”. “Uma carícia de compaixão”, afirmou
Francisco. Jesus toca no caixão, ordenando ao jovem
que levante. O jovem então fica sentado e começa a
falar. E o Papa ressaltou propriamente o final: “E
Jesus o entregou à sua mãe”: Ele o entregou: um ato
de justiça. Esta palavra se usa na justiça: restituir. A
compaixão nos leva para o caminho da verdadeira
justiça.
***___ https://www.vaticannews.va/pt/papafrancisco

O Dia Mundial do Turismo foi
comemorado ontem, 27 de setembro, em
referência a uma das mais importantes
atividades econômicas da atualidade,
pertencente ao setor terciário da
economia e a gente propositadamente
deixou para enfocar a efeméride hoje,
um dia após o registro no calendário, por
dois motivos: Primeiramente, que todos
os dias deveriam ser dedicados às
atividades turísticas, sobretudo nos
rincões abençoados por Deus e bonitos
por natureza, como dizia o cantor e
compositor Jorge Ben, há 50 anos
passsados, naquele longínquo 22 de
julho de 1969.
Claro, que naquele dia ainda não
havia oficialmente estabelecida pela
Organização Mundial do Turismo,
referida data, somente sancionada no ano
de 1980, logo após a implementação do
seu estatuto.
Segundamente (grifo nosso), que
mesmo sendo comemorada
mundialmente apenas num dia do ano,
em outro, a nivel nacional, 2 de março e
c'est-fini, pouco ou quase nada tem sido
feito no patropi para explorar este, que,
mais do que um ramo da economia, é
uma área de estudo das ciências sociais,
sendo muito estudada também pela
geografia, mas dormente nas teorias de
livros e apostilas, discreto, na pratica,
exceto os gramdes tradicionais centros,
quando ele está presente nos medios e
pequenos.
Aqui mesmo em Cáceres, o
turismo começou a ser levado a sério,
nos últimos anos, mas ainda há muito
para se fazer e não se pode deixar o barco
a deriva, 2020 vem aí, uma gestão séria e
responsável, é de suma importância para
manter e ampliar o turismo de Cáceres.
Exemplos, retreta na praça, uso
do centro de cultura para espetáculos

locais e regionais, visitas e
vernissages no novo museu, tirolesa no
Rio Paraguai, passeios de charretes na
orla do rio, enfim, explorar ao máximo o
potencial que a Mãe Natureza nos legou.
Se como traduz a OMT, o turismo é o
deslocamento de pessoas para lugares
diferentes em viagens temporárias para
fins religiosos, de negócios e,
principalmente, lazer e descanso, truco,
tamos junto neste conceito.
Turismo de negócios, se justifica
pela nossa pesca de fevereiro a setembro;
descanso e lazer, a gente agiliza, com o
ecoturismo, (contemplação), somandose o cultural e rural, pondo em pratica as
sugestões supra e tá fechado.
Se queremos continuar cada vez
mais inserido no contexto turístico, não
devemos ignorar que um local
considerado como destino indutor para o
turismo, deve primordialmente, oferecer
uma gama variada de práticas, ou
atividades específicas; tradições,
espiritualidade ou templos religiosos;
aspectos e caraterísticas geográficas,
históricas, sociais e arquitetônicas; além
de serviços e infraestruturas em geral
para o estabelecimento dos grupos
turísticos.
Convenhamos, tudo isso e algo
mais, a gente tem, não é mesmo? Já
provamos no FIPe, no Teatro da Paixão
de Cristo, nas Festas de Santo, que somos
mais, então, o negócio é o seguinte, que
venha 2020, com novo fôlego e gente
certa no lugar certo, pois não se mexe em
time que está ganhando, apenas se pode,
brigar por uma vitória mais elástica e o
turismo, é a jogada dos inteligentes.
O preço? Zero, se bem
explorado, pelo retorno de uma midia
profissional, direito de arena e os
cambaus, então, Truco!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para as mui dignas organizadoras do Cáceres-Mama,
já agilizando a Marcha-Rosa, que estará acontecendo
no dia 5 do próximo mês, como parte do OutubroRosa, movimento nacional de conscientização
acerca do Câncer de Mama, meios de evitar e cura.
Um exemplo que deveria ser seguido pelos machos,
quiçá, ressuscitando na city, o novembro azul.
PRETAS

Para a boca de lobo na esquina das ruas Coronel
Ponce com Tapagem, descoberta há algum tempo,
sem que o setor de obras públicas da prefeitura tome
alguma providencia. Um sério e iminente risco aos
pedestres, sobretudo, crianças e idosos, que no
período noturno, se cair no buraco, pode até morrer.
Na sexta-feira, um idoso quase quebrou a perna ao
cair no dito cujo. Na hora que alguém
acionar a
prefeitura, os responsáveis irresponsáveis vão se
lascar.
BRANCAS

Para os organizadorees do Programa de Inteligência
Emocional baseado em um best-seller campeão de
vendas em todo Brasil “O Poder da Ação” de Paulo
Vieira. O curso tem como característica libertar as
pessoas para uma vida com mais sentido. E o sentido
especial é que cada inscrição realizada, (50%) se
destinará aos projetos de melhorias em andamento
no Lar Servas de Maria.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Depois de mais de 4 meses, finalmente esta semana
a chuva deu o ar de sua graça, logo após a chegada
da Primavera, refrescando de momento, mroamço
a seguir, comemorada por muitos, mas deixando o
típico rastro de suas conseqeucnais, após longa
estiagem: a morte por raios, de quatro bovinos
nelores na Fazenda Girau de propriedade de
Gabriel Feitosa, entre os animais estavam 3
novilhas e bezerro da raça nelore. As chuvas devem
voltar e se acentuar em outubro.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Para os suínos, bipedes, mamíferos de duas pernas
que se dizem humanos e emprocalham as ruas e
praças de Cáceres, jogando lixo e ou não capinando
terren
os baldios. Não por acaso, enquanto a
media nacional seja de 3,05 por 100 mil habitantes
fatais pela dengue, em Mato Grosso, essa taxa de
óbitos é de 6,19/100 mil indivíduos, nível duas vezes
maior que o nacional. E Cáceres não fica atrás, haja
lixo e mosquito!

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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AUXÍLIO PSICOSSOCIAL

Audiência pública discutiu os fatores que levam à depressão, seus sintomas, sua condição como transtorno psicológico e sua influência no ato de cometer suicídio

Legislativo de Cáceres sedia
campanha Setembro Amarelo
Assessoria

Foto: Assessoria

A campanha do Setembro
Amarelo chegou à Câmara
Municipal de Cáceres na última
quinta-feira (26), na forma de
uma audiência pública
promovida pela Comissão de
Saúde. A Comissão é constituída
pelos vereadores Valdeníria
Dutra (presidente), Jerônimo
Gonçalves (relator) e Wagner
Barone (membro), estando
presentes também os vereadores
Claudio Henrique Donatoni, Elza
Basto e o Presidente Rubens
Macedo.
Além dos vereadores,
marcaram presença, a VicePrefeita Eliene Liberato, o
Deputado Federal Dr. Leonardo,
assistentes sociais, psicólogos e
outros representantes civis
engajados em causas sociais,
além da grande participação
popular. Os presentes discutiram

Plenário esteve decorado com temática referente ao Setembro Amarelo

os fatores que levam à
depressão, seus sintomas, sua
condição como transtorno
psicológico e sua influência no
ato de cometer suicídio.
Profissionais da área da

psicologia destrincharam
as especificidades da doença e
meios de superá-la, e assistentes
sociais relataram os trabalhos
feitos em locais como o Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS).

CINEMA NEGRO

Documentário do cineasta Peska
foi classificado em mostra de MT

Assessoria

O

Cineasta Cacerense
Leandro Peska, teve o seu
documentário “Sob
Múltiplos Olhares”, classificado
para a 4ª Mostra de Cinema
Negro de Mato Grosso.
Peska é graduado em
Cinema pela Universidade
Estácio de Sá do Rio de Janeiro e
especialista em Direção
Cinematográfica pela Academia
de Cinema de Nova Iorque (New
York Film Academy). Para
Leandro Peska, ter um
documentário escolhido entre
130 filmes inscritos na edição de
2019 é uma alegria tremenda e
um reconhecimento do trabalho
produzido.
O documentário foi
filmado em 2018 nas cidades de
Cáceres, Vila Bela da Santíssima
Trindade e Pontes e Lacerda.

O cineasta noticia que a
mostra acontecerá em Cuiabá,
entre os dias 16 e 18 de outubro de
2019 no auditório do Centro
Cultural da Universidade Federal
de Mato Grosso. A 4ª Mostra de
Cinema Negro de Mato Grosso é
organizada
pelo Colégio
Audiovisual Negro Quariterê de
Cuiabá. “Estou muito feliz, pois
este foi o primeiro festival em que
inscrevi o filme e já fomos
selecionados, e tudo isto em Mato
Grosso, meu estado e onde o
documentário foi filmado, isso é
bastante significativo”,
comemorou Leandro.
Ele ainda observa que foi
uma batalha de mais de um ano
para a realização deste filme,
desde as filmagens até o processo
de finalização do material.
“Estar entre os

selecionados de um dos
mais importantes festivais da
região Centro Oeste confirma o
valor que o documentário tem.
O documentário, é fruto
de uma parceira com o Núcleo de
Estudos Sobre Gênero, Raça e
Alteridade (NEGRA) da Unemat.
A
p r o d u ç ã o
cinematográfica, faz um
panorama das diferentes visões e
experiências que estudantes,
professores e gestores
educacionais da rede pública de
educação básica de Cáceres,
Pontes e Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade, tiveram
com o processo de
implementação da Lei de
Diretrizes e Bases, que tornou
obrigatório o ensino sobre
História e Cultura Afro-Brasileira
na rede de ensino nacional.
D e n t r e o s 1 1
documentários selecionados para
a categoria, apenas dois são de
Mato Grosso e o filme de Leandro
Peska é um deles.

Foto: Divulgação

Representantes de
instituições religiosas, por sua
vez, demonstraram o amparo
espiritual oferecido por estas aos
necessitados.
O deputado Dr. Leonardo
também trouxe dados
exemplificando o alcance da
doença em diferentes faixas
etárias, entre homens e mulheres,
e de acordo com as regiões do
Brasil. O Plenário esteve
decorado com temática referente
ao Setembro Amarelo, campanha
que busca conscientizar a
população sobre os perigos da
depressão, desmistificar falsas
concepções sobre ela, e dar apoio
a pessoas com tendências
suicidas.

O vereador Claudio
Henrique falou sobre um Projeto
de Lei de sua autoria, que deverá
ir para votação em breve e dispõe
sobre a implantação de
assistentes sociais e profissionais
da psicologia na rede municipal
de ensino.
O parlamentar mencionou um
projeto de teor similar que está
tramitando na Câmara dos
Deputados e logo deve ir para
sanção do Presidente da
República; após instaurada a lei
federal, o projeto em âmbito
municipal deverá ser aprovado
sem maiores problemas,
oferecendo auxílio psicossocial
a estudantes do ensino público
de Cáceres.

MOCÓ NO CAVALHADA

Policiais cumprem mandado e
identificam desova de motocas
PM/PJC-MT c/ Redação

P

oliciais militares e civis
de Cáceres apreenderam
na tarde da última quintafeira (27) peças de motocicletas
com queixas de furto e roubo, no
bairro Cavalhada III. De acordo
com o boletim de ocorrência, a
equipe estava em cumprimento
de mandado de busca e apreensão
na casa do homem identificado
apenas pelo apelido N. B. que não
se encontrava. Os policiais foram
recebidos pela sua esposa R.J.F.
(43 anos).
Assim que chegaram no
local, os policiais realizaram uma
varredura e localizaram uma

motocicleta Suzuki prata
- sem o motor e placa e o chassi
rasurado, quadro de uma moto
azul - com queixa de furto, seis
tanques de motos, além de um
bicicleta com sinais de
adulteração no quadro e produtos
sem identificação de origem.
Como na maioria das
notas liberadas à imprensa, as
polícias não identificam os
acusados e ou presos, mesmo se
tratando de elementos com
passagens e mesmo procurados
por crimes violentos, embora a
identificação (nome, sobrenome
e foto) não caracterizem crimes.
Foto: Sesp-MT

Motos e muambas estavam mocozadas no intrnjo do meliante

Leandro Peska, revelando na sétima arte, fatos de Cáceres
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PIRACEMA

Declaração de estoque de pessoa física só será permitida ao pescador profissional mediante apresentação de Declaração de Pesca Individual, emitida em seu nome

Comércio deve declarar estoque
de pescado até a próxima 4ª feira
Secom/MT c/ Redação

Foto: Ilustrativa

E

stabelecimentos
comerciais devem ficar
atentos ao prazo máximo
para declaração de estoque de
pescado, que se encerra no dia 2

de outubro, próxima quarta-feira.
As declarações devem ser
entregues na Sema, tanto na sede
como nas regionais. A exigência é
baseada em uma Resolução do

Cepesca que estabelece o
segundo dia útil, após o início do
defeso da piracema, como prazo
máximo para declaração ao órgão
ambiental estadual de meio

NO POSTO DE SAÚDE

Homicida foi preso suspeito de
abusar sexualmente de criança
PJC-MT c/ Redação

U

m homem acusado de
abusar sexualmente de
uma menor de idade
dentro do Posto de Saúde de Porto
Esperidião foi preso em flagrante
pela Polícia Judiciária Civil com
apoio da Secretaria Municipal de
Saúde e Ministério Público, na
quarta-feira (25), logo após
cometer o crime. O suspeito
P.N.R.C. (42) teve os atos
libidinosos gravados pelas
câmeras de segurança da unidade
e foi preso em flagrante por
estupro de vulnerável.

A vítima, de 10 anos,
acompanhava a mãe na unidade
de saúde, onde o suspeito também
aguardava por uma consulta. Os
abusos iniciaram quando a mãe
da menor entrou para ser
atendida.
Enquanto a criança
aguardava a mãe (que entrara
para ser medicada) no corredor de
espera, o suspeito começou a se
tocar intimamente e mostrar o
órgão sexual para a vítima, além
de se aproximar e tocar nela.
Toda a ação do suspeito

foi filmada pelas câmeras
de segurança e quando a vítima
saiu do posto de saúde, ele ainda
foi atrás dela e da mãe com a
intenção de continuar os atos
libidinosos. As diligências, que
resultaram na prisão do suspeito,
iniciaram após a menor contar
para mãe que havia sido abusada
dentro do Posto de Saúde.
Assim que a equipe da
Polícia Civil de Porto Esperidião
foi acionada, entrou em contato
com a unidade de saúde. Através
das imagens do circuito interno,
os policiais conseguiram
identificar o suspeito, que foi
preso em flagrante em via
pública, ainda nas proximidades
do Posto de Saúde. O suspeito foi
conduzido à Delegacia de Porto
Esperidião, onde após ser
interrogado pelo delegado Edison
Pick, foi autuado em flagrante
pelo crime de estupro de
vulnerável.
Em checagem no sistema,
foi verificado que ele também
estava com mandado de prisão
em aberto pelo crime de
homicídio, o qual também foi
devidamente cumprido.

Foto: Arquivo

Devem ser declarados peixes in natura, resfriados ou congelados

ambiente competente. Devem ser
declarados peixes in natura,
resfriados ou congelados,
provenientes de águas
continentais, existentes nos
frigoríficos, peixarias,
entrepostos, postos de venda,
restaurantes, hotéis e similares.
A declaração de estoque
de pessoa física só será permitida
ao pescador profissional
mediante apresentação de
Declaração de Pesca Individual
(DPI), emitida em seu próprio
nome. A declaração se estende
aos peixes vivos nativos para fins
ornamentais ou para uso como
isca viva. O período de defeso da
piracema no Estado de Mato
Grosso será entre os dias 1 de
outubro de 2019 e 31 de janeiro
de 2020. A Resolução do
Conselho Estadual de Pesca

(Cepesca) foi publicada
antecipadamente, no dia 4 de
agosto último no Diário Oficial, e
abrange os rios das Bacias
Hidrográficas do Paraguai,
Amazonas e Araguaia-Tocantins.
A pesca de subsistência,
desembarcada, que é aquela
praticada artesanalmente por
populações ribeirinhas ou
tradicionais para garantir a
alimentação familiar, sem fins
comerciais, é permitida em cota
diária de três quilos e um
exemplar de qualquer peso por
p e s c a d o r, r e s p e i t a n d o o s
tamanhos mínimos de captura,
estabelecidos pela legislação para
cada espécie.
O transporte e
comercialização proveniente da
pesca de subsistência também
fica proibido.

Abuso aconteceu no interior da U.B.S de Porto Esperidião

ADVOCACIA

Comarca de Araputanga abre
inscrições para defensor dativo
Assessoria TJMT

A

Comarca de Araputanga
abre na próxima segundafeira (30) as inscrições
para advogados que queiram
exercer atividades na unidade
judiciária como defensor dativo e
também que façam ajuizamento
de ações em que a parte
demonstre ser carente
financeiramente. As candidaturas
devem ser propostas até 17 de
outubro, pessoalmente, na sede
do Fórum.
Podem se candidatar
advogados regularmente
inscritos na Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB). Na
ocasião do cadastro, é necessário
que o interessado entregue
preenchido o anexo I contido no
Edital 7/2019, que regula o
chamamento, bem como
documentos solicitados.
De acordo com o edital, a
fixação de honorários será
realizada em conformidade com

o previsto na tabela da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB), devendo o Estado
suportar o pagamento dos
nomeados, conforme determina a
legislação vigente. Será editada
uma lista em ordem alfabética
com os interessados e o

realizado em sistema de
rodízio sequenciado.
O defensor deverá ter
disponibilidade para atendimento
aos assistidos, bem como para o
comparecimento imediato à sala
de audiência, em até 15 minutos
após convocado.
Foto: Arquivo

As candidaturas devem ser propostas pessoalmente no fórum local
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EMPODERADAS

Encontro da Mulher Rural foi um dos eventos da região inserido no Tour Oeste "Bem na foto", com Nico & Lau que se apresentaram pela 2ª vez em Indiavaí

Prefeitura de Indiavaí realiza
dia especial às mulheres rurais
Assessoria c/ Redação
Foto: Adevanir Martins

marcado com show
músical, palestras educativas e
motivacionais, brincadeiras,
sorteios de prêmios, premiação
do Concurso de Artesanato, feito
pelas mulheres rurais do
município. “É uma satisfação
grande receber a cada uma, que
sai de suas casas de manhã para
passar o dia que é inteiramente
dedicado a elas e isso nos faz
muito feliz em promover esse
evento", disse a Secretária de
Assistência Social, Vilma
Aparecida Quirino dos Santos.
A Secretária destacou a
grandiosidade do Encontro
graças ao apoio de parceiros.
"Queremos agradecer o prefeito,
secretários, vereadores,
deputados, comerciantes que nos
apoiaram", disse. Para Padre
Celso de Jesus, a sociedade deve
muito às mulheres, com a sua
força, ternura e coragem. "Elas
que ajudam somar e a construir
famílias, sociedade, município,
então, o mínimo que podemos
fazer, é reconhecer o grande valor
da presença feminina no nosso
meio", afirmou ao parabenizar a

Artesanato mostrou lado artístico do trabalho das mulheres rurais

C

om o objetivo de
promover a valorização e
o reconhecimento do
papel da mulher rural no
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico do município, a
Prefeitura de Indiavaí, através da
Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento
Social, realizou na última quinta-

feira (26), no Centro Social, um
dia especial para as mulheres
rurais.
O 18º Encontro da Mulher
Rural foi promovido em parceria
com a Empresa Mato-grossense
de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empar, Câmara
de vereadores e parceiros).
O dia especial foi

Prefeitura de Indiavaí
pela realização do evento.
O prefeito Valteir Quirino
dos Santos também parabenizou
a Secretária de Assistência Social
e equipe pela belíssima
organização do evento e o viceprefeito Marco Juciano
classificou o encontro como um
momento ímpar as mulheres
rurais de Indiavaí, que tem a
oportunidade de se reunir,
confraternizar, através de lazer e a
integração social.
Malvineide de Miranda
Freitas, técnica da Empaer
ministrou a palestra
"Empoderamento da mulher",
destacando a evolução do
processo de empoderamento,
principalmente da mulher rural
no âmbito acadêmico, religioso e

no contexto Social. "É
importante dar condições para
que a mulher se sinta ser humano
dentro de uma sociedade, que
toda vida, ela foi subjugada como
propriedade do ser masculino",
observou.
A Promotora de Justiça da
Comarca, Doutora Mariana
Batizoco que também ministrou
palestra as mulheres rurais
destacou a importância da
realização do encontro. "Esse
tipo de evento valoriza a
importância das mulheres rurais,
mulheres valorosas que se
dedicam a vários papéis, entre
eles a vida do campo", afirmou
ao parabenizar a Prefeitura de
Indiavaí pelo trabalho de reunir
as mulheres e incentivar o
trabalho do campo que é

RAPA DO MENSALÃO

Supremo mantém a pena
de multa de Pedro Henry
Assessoria c/ Redação

O Supremo Tribunal Federal por
maioria, decidiu manter a multa
de R$ 930 mil imposta ao exdeputado federal Pedro Henry no
processo que ficou popularmente
conhecido como “mensalão”. O
julgamento ocorreu em sessão
virtual encerrada na noite de
anteontem, (26).
Os ministros Edson
Fachin, Alexandre de Moraes,
Ricardo Lewandowski, Dias
Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber e
Celso de Mello acompanharam o
voto do relator do processo, Luis
Roberto Barroso, em favor de
manter a cobrança.
Os votos contrários foram
feitos pelos ministros Marco
Aurélio e Gilmar Mendes.
Henry foi condenado a
cumprir pena de 7 anos e 2 meses
de prisão, iniciando em regime
semiaberto, além da multa pelos
crimes de corrupção passiva e
lavagem de dinheiro.
Ele recebeu um indulto de

natal em 2016 e, a partir
de então, passou a sustentar não
ter mais obrigação de pagar as
parcelas da multa. Em
manifestação no mês de julho
deste ano, a então procuradorageral da República Raquel Dodge
cobrou esclarecimentos ao
ministro Barroso, relator do
processo, a respeito do não
pagamento das parcelas
condenatórias.
No documento
encaminhado ao ministro, à
época, Dodge esclarecia que a
condição do indulto ao exdeputado foi imposta justamente
pelo pagamento da multa e que
Henry teria pago apenas a
primeira parcela e apresentado
em juízo.
O indulto de natal
aconteceu então no ano de 2016 e,
após a primeira parcela, a defesa
passou a sustentar que o exdeputado não teria mais
obrigação de pagar a condenação
Foto: Arquivo

Mesmo indultado, Pedro Henry deverá pagar multa processual
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BICHOS DO PANTANAL

Além de questões relacionadas à conservação de espécies, ecologia, os trabalhos apresentados pela equipe abordaram também elementos da Educação Ambiental

Projeto apresentou resultados de
pesquisas em congresso ecológico
Assessoria
Foto: Assessoria

Pesquisadores da Unemat participaram do 14º Congresso Brasileiro de Ecologia

A

pesquisa científica é
fundamental para
conhecermos a
realidade que nos cerca e assim

tomar as decisões mais
acertadas para atingir nossos
objetivos.
Mas tão importante

como a pesquisa, difundir o
conhecimento científico
adquirido é fundamental para
ampliar o alcance dos

benefícios das informações e
conhecimentos advindos da
ciência.
É isso que a equipe de
pesquisadores do Projeto
Bichos do Pantanal
patrocinado pela Petrobras, em
parceria com a Unemat vem
fazendo em sua participação
no 14º Congresso Brasileiro de
Ecologia, que ocorreu entreos
dias 22 e 26 de setembro em
São Lourenço – MG, com 5
trabalhos científicos
aprovados para apresentação
no Congresso.
Além de questões
relacionadas à conservação de
espécies, ecologia, os
trabalhos apresentados pela
equipe abordaram também
elementos da Educação
Ambiental – como no caso das
coleções científicas como
ferramenta de ensino - e
sustentabilidade econômica,
abordada no trabalho sobre
espécies de peixes com
potencial ornamental. O grupo
de pesquisadores do Bichos do
Pantanal presentes no
Congresso, foi composto por:
Claumir Muniz – Coordenador
de Pesquisa de Ictiofauna

Bichos do Pantanal e
Professor da Unemat;
Geisyelen Luzia –
Pesquisadora bolsista e
Wilkson Lopes – Pesquisador
assistente;
O Projeto Bichos do
Pantanal é realizado pelo
Instituto Sustentar, Oscip com
sede em Belo Horizonte e
atuação nacional e parcerias
nacionais e internacionais,
dedicada à implementação e
execução de projetos que
buscam a sustentabilidade
econômica, social e ambiental,
junto à iniciativa privada,
entidades da sociedade civil e
setor governamental,
promovendo pesquisas
técnico-científicas, boas
práticas institucionais e
empresariais que permitam o
desenvolvimento sustentável
de nossa sociedade.
A área de atuação do
Bichos do Pantanal abrange o
município de Cáceres, o rio
Paraguai, a Estação Ecológica
Taiamã até Pacu Gordo, e
também o município de Porto
Estrela, região do entorno da
Estação Ecológica da Serra das
Araras.
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FORA DE CASA

Dourado não terá Jonas, Alê e Jean Patrick, assim, como o meia Renan Bressan, para enfrentar a Ponte, mas o centroavante Gilmar retorna com chances de gol

Desfalcado Cuia encara a
Macaca hoje em Campinas
A
O.E c/ Redação

Foto: Globo Esporte

pesar de uma vitória
contundente por 2 a 0
diante do Oeste(SP) no
último sábado, o técnico do
Cuiabá Esporte Clube, Itamar
Schülle, segue com problemas
para escalar a equipe ideal do
Cuiabá na Série B do
Campeonato Brasileiro.
Alguns dos principais
jogadores do elenco seguem
fora de batalha, o lateral-direito
Jonas, e os meio-campistas Alê
e Jean Patrick, estão no
Departamento Médico. Outro
que preocupa é o atacante
Rodolfo, que sentiu no último

jogo e é dúvida para
enfrentar a Ponte Preta(SP),
mas viaja com a delegação.
“O Alê sentiu contra o
Paraná e ainda está com dor, vai
fazer um novo exame. Jean
Patrick também está fora por
lesão, contávamos com ele para
o último jogo, mas reclamou de
uma dor, fez exame e foi vetado.
O Jonas continua no
Departamento médico, sem
previsão”, disse o técnico
Itamar Schülle.
Mais uma baixa para o
Cuiabá é o meia Renan Bressan,
recém-chegado da Europa, que

levou pancada no joelho
em treino, e de acordo com o
técnico Itamar Schülle, terá que
esperar por pelo menos mais 20
dias. “O Bressan tomou uma
pancada no joelho, o gramado
estava meio molhado aqui.
Deve ficar parado uns 20
dias, é um jogador que preocupa
a volta dele, até porque ele
vinha em um processo de
preparação física e tudo isso foi
interrompido. A gente espera
que todos eles se recuperem o
mais rápido possível e fiquem
aptos para ajudar o Cuiabá”,
completou o técnico.

Jogão em Campinas pode ser uma revanche do Cuiabá, logo mais

GURIZADA EM CAMPO

Peneirão do Galo do Norte
seleciona para sub-15 e 17
S.N c/ Redação

O

Sinop Futebol Clube
fará uma peneira, neste
sábado, (28) às 14h30,
no Gigante do Norte, para
montar equipe para os
campeonatos sub-15 e 17 que
começam no dia 5. Serão
selecionados em torno de 30
atletas entre as duas categorias.
A parte técnica será um dos

principais fatores para seleção.
As inscrições são gratuitas.
“Estamos muito em
cima da competição e vamos
selecionar mais pela parte
técnica. A maioria dos atletas já
treina em alguma escolinha e
tem resistência.
Após o começo do
campeonato começamos a fazer
Foto: Guilherme Araújo

Diretoria diz que parte técnica será fundamental na escolha

nosso trabalho nos
pontos que queremos”, disse o
treinador Willian Araújo, que,
inicialmente, comandará as
duas equipes.
As competições serão
disputadas de forma paralela
por oito times divididos em três
grupos regionalizados nas duas
categorias. Grupo A: Sinop,
Grêmio Sorriso e Nova Mutum.
Grupo B: União e Vila Aurora.
Grupo C: Cuiabá, Dom Bosco,
Operário F.C LTDA. O primeiro
de cada grupo mais o melhor
segundo colocado estarão
classificados as semifinais da
competição.
No sub-17, O Cuiabá
pego o Dom Bosco, às 8h30,
noCT do Cuiabá. O Sinop
enfrente o Grêmio Sorriso, às
16h, no Gigante do Norte. No
Campeonato su-15, o Cuiabá
disputa com Dom Bosco, às
10h15, no CT do Cuiabá e o
Sinop com o Grêmio Sorriso, às
18h, no Gigantão.
O campeão do matogrossense Sub-17 representará
Mato Grosso na Copa do Brasil
Sub-17.
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O lado positivo da
semana, é o retorno do atacante
Gilmar, que ganha condições de
jogo e deverá enfrentar a
Macaca neste sábado (28), às
15h30 (de MT), no estádio
Moisés Lucarelli, em
Campinas(SP).
A provável equipe titular
é com Victor Souza; Toty,
Ednei, Anderson Conceição e
Paulinho; Escobar, Moisés e

Felipe Marques; Mateus
Anderson, Júnior Todinho e
Gilmar(Lucas Braga).
No momento, o Cuiabá
ocupa a 7ª colocação da Série B,
com 35 pontos, já a Ponte Preta,
vem na 11ª posição, com 32
pontos.
No primeiro turno, o
time campineiro venceu o
Dourado por 3 a 1, na Arena
Pantanal.
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*********************
Vivas a Flaviane Garcia Pires que trocou de
idade recebendo o carinho dos familiares e
amigos. Que Deus lhe conceda um ano
próspero e recheado de conquistas e saúde.

*********************

By Rosane Michels

*********************

Tainah Madonado, da Loja Hermosa, abriu as portas para a arte,
tendo em seu aconchegante espaço uma obra personalizada do
artista plástico Rafael Jonnier. Perfeito....simplesmente
maravilhoso. Parabéns Rafael você arrasa sempre! Sucessos Tainah.

*********************

Curtindo as noites Curitibanas o finess casal Leandro Martins
e Carolina Sampaio de Oliveira. Desejamos uma ótima estada
na capital paranaense.

Esotérico

De aniversário hoje Thiago de Lucas que
recebe os parabéns dos familiares, amigos e
clientes. Que a data se reproduza por muitos
anos, sendo sempre comemorada com saúde
são os nossos votos.

No rol dos aniversariante o amigo de longas
datas Jarbas Pires que marca mais um
golaço no placar da vida recebendo os
abraços dos amigos . Esta coluna deseja
felicidades hoje e sempre. Salute!!!

*********************

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de atividade intensa,
especialmente no trabalho.
O dia pode envolver a chegada de um
novo projeto e seu envolvimento com o
processo de organização e execução.
Saúde em ótima fase.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia que você pode estar
envolvido com um projeto
criativo. O dia é ótimo para concretizar
planos e projetos que envolvem os filhos.
Um romance, que tem sido desenhado, dá
um passo à frente.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento na vida
doméstica e relacionamentos
familiares. O dia pode estar relacionado
com um evento em sua casa ou mesmo a
concretização da compra ou venda de um
imóvel.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de concretização de
acordos envolvendo um novo projeto ou
contrato. O momento pode estar
relacionado com a decisão de retomar
estudos prolongados. Você estará
reservado e introspectivo.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de maior
envolvimento com suas
finanças. O dia é ótimo para pensar em um
novo investimento, que trará mais
estabilidade ao seu dinheiro. Um novo
contrato pode ser negociado e firmado.

A Lua em seu signo se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de dinamismo e
determinação a alcançar suas metas e
objetivos, especialmente no trabalho.
Você estará mais controlado, com uma
agressividade equilibrada.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
ainda de interiorização, mas
com emoções mais dinâmicas e decidido
a começar algo novo. O período pode
envolver o planejamento minucioso de
um projeto, que será colocado
rapidamente em prática.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de maior envolvimento com
um projeto em equipe que foi firmado e
concretizado há dias. O dia é ótimo para
um novo contato comercial. Você estará
mais cuidadoso e reflexivo.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
ainde de envolvimento mais intenso com
seu trabalho. O período pode estar
relacionado com um novo projeto, que é
finalmente concretizado. O dia é ótimo
para começar a colocá-lo em prática.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
ainde de envolvimento mais intenso com
seu trabalho. O período pode estar
relacionado com um novo projeto, que é
finalmente concretizado. O dia é ótimo
para começar a colocá-lo em prática.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando mais
um dia de interiorização, mas
de decisões importantes que devem ser
tomadas. Pessoas e situações tóxicas,
devem ser deixadas para trás. Chegou o
momento de fazer uma limpeza
emocional profunda.

A Lua em Virgem se une a
Marte e recebe um ótimo
aspecto de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando mais
um dia em que você estará voltado para
os relacionamentos, que passam por um
momento de maior seriedade e
comprometimento. Um romance pode
ficar mais sério de repente.

